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O Grupo de Pesquisa em Educação Ambiental na Amazônia (GEAMAZ) é um grupo de

Pesquisas da Universidade Federal do Pará (UFPA), vinculado a Pró-Reitoria de Pesquisa e

Pós-Graduação (PROPESP) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e

Tecnológico (CNPQ), com atuações teóricas, práticas e metodológicas, voltadas a inserção da

Educação Ambiental nas políticas de gestão de sistemas de ensino e de meio ambiente nos

mais diversos cenários amazônicos.

O GEAMAZ foi criado no dia 23 de abril de 2019, pela Profa. Dra. Maria Ludetana Araújo, com

o registro do Grupo no CNPq, viabilizado pela Dra. Germana Maria Araújo Sales, Pró-Reitora

de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESP), da UFPA.

O lançamento do GEAMAZ foi realizado no dia 27 de setembro de 2019, no auditório do

Instituto de Ciências da Educação (ICED), no Campus Profissional da UFPA, com um

memorável compartilhamento da História da Educação Ambiental, propostas de pesquisas e
ações.
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Amana foi idealizada pela Profa. Dra. Ludetana Araújo, líder do GEAMAZ, no ano de 1968

quando saiu de sua cidade Natal, Teresina, no Piauí, e chegou em Belém do Pará para realizar

um curso no Seminário Batista Equatorial. Ela recorda que na ocasião ficou parada na frente

do Aeroporto sem saber como pegar um carro de aluguel para ir até o Seminário. Foi então

que alguém a interpelou e a chamou de “mana”. “_ Mana você está precisando de ajuda?”.

Essa receptividade e vocabulário acolhedor do povo paraense a encantou profundamente. O

“mana” naquele momento representou uma postura de empatia e alteridade. Receber o

“outro” com carinho, mesmo sendo um desconhecido. Imediatamente, identificou esse

comportamento nas ações e práticas de educação ambiental, que na sua concepção perpassa

pelo cuidado com as pessoas. Foi então que surgiu a ideia da “Amana” – um personagem que

dialoga com as pessoas sobre a sustentabilidade do meio ambiente, da vida; ajuda as

pessoas, independente de sua identidade; ajudar o ser humano a viver melhor. Amana – uma

mascote que está sempre disponível a ajudar a melhorar a vida e a sustentabilidade do nosso

planeta.
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A caracterização da Amana conta com a colaboração das coordenadora das Linhas de

Pesquisa do GEAMAZ Profa. Dra. Rosiane Ferreira Gonçalves, Profa. MSc. Marcilene Calandrini

Avelar, Profa. MSc. Sandra Cristina Santiago Freitas e Profa. Dra. Aline Maria Meiguins de Lima,

que ajudaram a criar o protótipo da Amana, em suas várias versões e ao mesmo tempo se

reforçou a necessidade de um personagem carismático que pudesse interagir com o público,

em ações de Educação Ambiental para a construção de uma Amazônia sustentável.

Em pesquisa no dicionário da Língua Tupi-Guarani, Amana significa “água que cai do céu”,

“chuva”, “água da chuva”.

Esse personagem ilustrará recursos didáticos e de comunicação produzidos pelo GEAMAZ, em

meios e ambientes virtuais, meios de comunicação, mídias e redes sociais. Podendo ser usado

em artes visuais de materiais educacionais, produção de materiais gráficos, digitais,

promocionais, bem como objetos. Além é claro de adequar-se a linguagem de performance

do vivo teatro popular e de bonecos articulados.
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Amana foi concebida com esse propósito, sendo criada pelas pesquisadoras do GEAMAZ, em

especial pelas ideias apresentadas pela Profa. Dra. Ludetana Araújo, com o apoio da

desenhista Emily Jamille da Silva Lima, que usou sua sensibilidade para captar as informações

e produzir várias versões da personagem: criança, jovem e boneca.

Amana possui a capacidade de adaptar-se ao público. Essa foi uma estratégia que as

pesquisadoras definiram como a mais oportuna para uma potente comunicação aos públicos

de várias idades.

Quanto a caracterização de Amana ela possui traços afro-indígenas dos povos da Amazônia. É

negra. Possui cabelos de chuva, representada pela ondas dos seus cabelos, cujas mechas

marrons são enfeitadas por miçangas azuis – em referência a bacia amazônica, a diversidade

das águas da Amazônia e as estações climáticas, do inverno (com mais chuva) e do verão

(com menos chuva).
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A flor que adorna os cabelos de Amana representa a floresta amazônica. Flores, biojóias de

sementes de açaí e búzios, remetem a diversidade da flora e da fauna que pode ser

encontrada na Amazônia. A flor também é um elemento rico na cultura paraense, utilizada

para a dança do carimbó (ritmo musical e dança de roda típica da Amazônia, com influência

afro-indígena).

Amana é empática, falante, amorosa, inteligente, decidida, envolvente, empolgante, humilde

para aprender, generosa ao compartilhar – AMANA é aquela que ama a Amazônia, e ajuda a

identificar e solucionar problemas, contribuindo para construção da Amazônia Sustentável.

O “MANA” da Amana é, também uma expressão regional da Amazônia percebe a todos como

parte de sua família (grande família formada por extensão de parentesco), daí ela é mana,

amiga, parente de todos. Na Amazônia a expressão "mana" é utilizada com qualquer pessoa,

até mesmo com quem não se conhece. Na forma mais carinhosa, são usadas também outras

expressões populares, como: “maninhos" e "maninhas“.
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As roupas da Amana podem ser mudadas para se ajustar a uma temática a qual se está

trabalhando: ecossistemas amazônicos, resíduos sólidos, recursos hídricos, aniversário do

GEAMAZ, cultura Amazônica, outubro rosa, povos indígenas, patrimônio histórico... Contudo,

guardando os elementos mais característicos do personagem.

Além do argumento temático o vestuário da Amana pode ajustar-se por necessidade de

adequação a faixa etária e costumes que o personagem está representando. Assim, ela pode

ser ilustrada com roupas típicas da Amazônia, usar pintura indígena, roupas com estampados

afro-étnicos, jeans, sandálias, sapatilhas, roupas adequadas para trilhas ecológicas...

Seguem algumas versões ilustradas da Amana, mascote do GEAMAZ.
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Amana com 

caracterização 

regional
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Amana jovem
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Amana criança
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Amana boneca
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Para registros histórico essas foram algumas tentativas de 

desenhar a mascote do GEAMAZ. 
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